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VOLUME I 

 

 

 

 

 

   
PRE-QUALIFICATION-BID 

 
 
 
 
 

NAME OF WORK :-    
ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ 

ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ. 
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વડોદરા મહાનગરપા'લકા                 

                (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ   
              
 

કામ� ુનામ  -

ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

 

 

+દા, રકમ નટે 

૨ ટકા અનામત 0

ટ��ડર ફ�-0.૪૦૦

    

                   (ી
 

ભાવ૫5 આ૫વાની તાર�ખ: 
 

ભાવ૫5 જમા કરવાની તાર�ખ
                                 

ભાવપ5 મળેવનાર ઇ:રદાર
     
  
     

                                                  

                                 

 
 
 
 

           
 

,Vadodara.         

વડોદરા મહાનગરપા'લકા  
કવોલીફ�ક�શન બીડ    

- ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના 

ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 

+દા, રકમ નટે 0ા. ૪૬૫૦૦/- 

ટકા અનામત 0.૯૩૦/- 

૪૦૦/-  

(ી-કવોલીફ�ક�શન દ� તાવેજો-પ5ો    

:  ૨૧-૦૧-૨૦૨૦  

5 જમા કરવાની તાર�ખ: ૨૨-૦૧-૨૦૨૦   . 

ભાવપ5 મળેવનાર ઇ:રદાર: ---------------------------- 
  

      ડાયર�કટર  

                              પાAસB અને ગાડBન િવભાગ

                                       વડોદરા મહાનગરપા'લકા
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ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના 

  

પાAસB અને ગાડBન િવભાગ  

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 
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      વડોદરા મહાનગરપા'લકા

         ખા
 ુ
  

 (૧) ટ�� ડર Fમાકં: 

 (ર) ટ�� ડર ફ� ર�સીG ટ Fમાકં 

કામ� ુનામ:.  ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

 

 

ખાતાની �ત                                 

                  શાખા:    પાAસB અન ેગાડBન

                           
----------------------------------

   

           વડોદરા મહાનગરપા'લકા

         ખા
 ુ
 

 (૧) ટ�� ડર Fમાકં: 

 (ર) ટ�� ડર ફ� ર�સીG ટ Fમાકં 

કામ� ુનામ ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

 

,Vadodara.         

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

ખા
/ુશાખા : પા�સ� અને ગાડ�ન 

 

 Fમાકં :  

ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 

                              કલાક� 

પાAસB અન ેગાડBન  

      
----------------------------------------------------------------------

  

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

ખા
/ુશાખા : પા�સ� અને ગાડ�ન 

 Fમાકં :  

ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 
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ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

------------------------------------ 

ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 
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 (ઇ�રદાર/અરજદારની �ત)  

�ી-કવોલીફ%ક&શન બીડ સાથે સામેલ રાખી મોકલવી                                  

કલાક�   

શાખા:    પાAસB અને ગાડBન
  

 
 

DECLARATION FORM / UNDERTAKING 

1. I / We agree that the decision of the VMSS in selection of the applicants / 

contractors, phasing of works at any other projects related matter, will be final 

and bidding to me/us. 

2. All the information and date finished herewith are correct to my / our best of 

knowledge. 

3. I/We agree that we have no objection if inquired are made about our works, its 

related areas and any other inquiry regarding all details, projects and works 

listed by us in the pre-qualification document. 

4. I/We also understand that finishing of wrong information or hiding any 

information shall be a cause for disqualification. 

5. I/We accept VMSS reserved the rights to reject any or all application / tenders 

without assigning any reasons. 

 

  

 

       Date :                                                           Signature with seal of the company 
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INVITEE SIGNATURE  BIDDER 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION FORM 

1) I / We hereby declare that I / We have visited the site and fully acquainted myself / 
ourselves with site where this project is to be executed, Local situation regarding 
materials, labour and other factors pertaining to successful completion of the project 
work before submitting this tender. 
 

2) I / We hereby declare that I / We have carefully studied the conditions of contract; 
specifications and other documents of this work and agree to execute the same 
accordingly. 

 
3)    (a)   I/We certify that  I/WE am /are partner(s) not blacklisted or connected with firm 

blacklisted   in state,semi govt,Municipal Corporation, or any government 
undertaking institute or any autonomous corporate bodies. 

 
  (b)   We, The partners of this firm hereby give an undertaking that we are jointly and 

severally     responsible to meet all liabilities over and above the business of 
this firm and make good any the above financial loss sustained by the vadodara 
Mahanagar Sewa Sadan, Vadodara as a result of our abandoning the work or 
works, entrusted to us i.e. this firmI/We herby undertake and submit in the bid 
along with supporting documents, are true which are correct and valid 
throughout the contract period 

4)  I/We hereby agree to abide by and full fill the terms and provisions of 
conditions of contract annexed here to so far as applicable and in default 
thereof to forfeit the earnest money mentioned in the said condition. 

(1) Receipt No. _______________ dated ________________from the -
__________________________ 

(2) Signature of Contractor (Before Submission of tender)  

(3) Name of the 
Tenderer:_________________________________________________
__ 

(4) Address__________________________________________________
__ 

(5) Dated the __________________________________day of 
________________2014. 



PARKS & GARDEN OFFICE 
Vadodara Municipal Corporation ,Vadodara. 

(6) (Witness)_________________________________________________
__ 

(7) (Address)___________________

(8) (Occupation)_________________

 
 

Date :                                                      

 

 વડોદરા મહાનગરપા'લકા 
�ી-કવોલીફ%ક&શન બીડ સાથે સામેલ દ) તા

 

તમામ ભાવપ5ો છેI લામા ંછેI લા

(૧) વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ં યોJ ય

ઇ:રદારો માટ� 

(અ)  કામ માટ� જ0ર� ર ટકા ઇ

(બ) વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ં યોJ ય

(માણીત નકલ 

 

(ર) વડોદરા મહાનગર સેવા

ધરાવતા ઇ:રદારો તરફથી નીચેના પ5ોની (માણીત નકલો  રKુ
 

(અ)  સરકાર� અધB/સરકાર� સ�ં થા

સટLફ�ક�ટની (માણીત નકલ

(બ)કામ માટ�  જMુર� ૨ 

કરવો. 

(ક)  લેબર એકટ હ�ઠળ મેળવેલ સટLફ�ક�ટની (માણીત નકલ

(ઇ)  જMુર� રકમની બ�ક સોલવ� સી
 

ઉપરોકત તમામ દ� તાવેજો 

રાખવા. ઇ:રદાર� ભાવપ5ો- 

,Vadodara.         

(Witness)_________________________________________________

(Address)_________________________________________________

(Occupation)______________________________________________

                                                      Signature with seal of the company

વડોદરા મહાનગરપા'લકા  
કવોલીફ%ક&શન બીડ સાથે સામેલ દ) તાવેજ પ*ો   

મા ંછેI લા મા� ય દ� તાવેજ પ5ો સાથે મોકલવા 

સેવાસદનમા ં યોJ ય Qેણી અને વગBમા ં ર,� R�શન ધરાવતા 

કામ માટ� જ0ર� ર ટકા ઇ.એમ.ડ� નો ડ�મા� ડ Sાફટ T વારા મોકલવાની છે

વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ં યોJ ય Qેણી અને ર,� R�શનના  સટLફ�ક�ટની 

વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ંમા� ય ઇ:રદાર તર�ક� ર,� R�શન નહ�

ધરાવતા ઇ:રદારો તરફથી નીચેના પ5ોની (માણીત નકલો  રKુ કરવાની  રહ�શે

સરકાર� સ�ં થા"ુ ંમા� ય ઇ:રદાર તર�ક� ર,� R�શન

સટLફ�ક�ટની (માણીત નકલ. 

૨ ટકા મની ઇ.એમ.ડ� નો ડ�મા�ડ Sાફટ રKુ 

લેબર એકટ હ�ઠળ મેળવેલ સટLફ�ક�ટની (માણીત નકલ. 

જMુર� રકમની બ�ક સોલવ� સી સટLફ�ક�ટની (માણીત નકલ. 

વેજો –પ5ો (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ સાથે અ�કુ સામેલ 

 (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ અને (ાઇસબીડ Vળુ ભાવપ5 
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(Witness)_________________________________________________

______________________________ 

_____________________________ 

Signature with seal of the company 

શન ધરાવતા 

રા મોકલવાની છે. 

શનના  સટLફ�ક�ટની 

શન નહ� 

કરવાની  રહ�શે. 

શન 

ક�શન બીડ સાથે અ�કુ સામેલ 

કવોલીફ�ક�શન બીડ અને (ાઇસબીડ Vળુ ભાવપ5 
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સાથે અલગ સીલ કવરમા,ંકવર ઉ૫ર (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ  અન ે(ાઇસ બીડ લખી 

Kુદા રાખી X યારબાદ એક સ!ગલ કવરમા ંસીલ કર� મોકલવાના રહ�શ.ે 
 

            (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ ભાવપ5 ખોલવાની તાર�ખ/સમયે ખોલવાના છે. Y 

(ી-કવોલીફ�ક�શન બીડની ચકાસણી કર�, મા� ય (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડ વાળા 

ઇ:રદારના જ (ાઇસબીડ સZમ અધીકાર�Qીની [વૂB મKુંર� મેળવી ખોલવાના છે. 
 
 

ન]ધ:- અમા� ય (ી-કવોલીફ�ક�શન બીડના ઇ:રદારોના (ાઇસબીડ ખોલવાના 

નથી.  

વડોદરા મહાનગર સેવાસદનને તમામ ભાવપ5ો અમા� ય કરવાના અબાધીત અધીકાર 

રહ�શે. તનેા માટ� કોઇ કારણ આ૫વામા ંઆવશે નહ�.   
 

ઇ:રદારની સહ� :                                    શાખા/ખાતાઅધીકાર�                                        

                 વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

                  વડોદરા 
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પી.એફ.ર,� R�શન +ગે" ુબાહં�ધર�પ5  
 

૧. ઇ:રદાર" ુનામ : 
 

૨. સરનાV ુ         : 
 

૩. ર,� R�શન વગB   :        
                

૪. ખાતા" ુનામ :  
 

૫.  કામ" ુનામ      :  
 

૬.   ટ�� ડરની રકમ    :  
 

આથી ^ુ ંઇ:રદાર -------------------------------------------- બાહં�ધર� 

 આ[ ુ_ ં ક� વડોદરા મહાનગર સેવાસદનમા ં ^ુ ં ઇ:રદાર તર�ક� કામ કMુ 

_/ કરવા માં̀  ુ છ.ં હાલ મન ે પી.એફ એકટની જોગવાઇ અ"સુાર પી.એફ 

ર,� R�શનની જMુર ન હોઇ હાલ મને ત ેલા` ુપડa ુનથી.  

       મહાનગર સેવાસદન સાથેના મારા ર,� R�કશનના સમયગાળા 

દરb યાન અગર ત ે ર,� R�શન હ�ઠળ મેળવેલ ટ�� ડરની કામગીર� [ણુB થવાના 

સમયગાળા દરb યાન EPF એકટમા ં નVદુ કર�લ ર,� R�શનની િનcદd ટ સeં યા 

કરતા ં  ઓ_ ંમાનવબળ રાખવાના છે અને જો તે સeં યા વધશે તો EPF કરાવી 

લેવામા આવશ ેઅને તેની નકલ વડોદરા મહાનગરપા'લકાને આ૫વામા ંઆવશે 

તેમછતા ં EPF એકટ અ�વયેની કોઇ૫ણ જવાબદાર� ઉભી થશે તો તનેી સઘળ� 

જવાબદાર� હમાર� રહ�શે તનેી અમો બાહં�ધર� આપીએ છ�એ.  

 

 

ઇ:રદારની સહ�. -----------------------------------  
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કામ� ુનામ - . ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 

 

 

                        વડોદરા મહાનગરપા'લકા 
શાખા- પા�સ� અને ગાડ�ન િવભાગ 

               આઇટમર&ટ ભાવપ*ક            ટ�� ડર Fમાકં   --------------- 
 

સામા/ય 1ચુનાઓ 

ભાવપ*ક તથા તેની શરતો  

ઇ�રદારની �ણ માટ& સામા/ય િનયમો તથા 1ચુનાઓ  

૧. જયાર� કોઇ૫ણ મડંળ તરફથી ભાવપ5ક )ટ�� ડર (ભરવામા ં આવે X યાર� ત ે

મડંળના દર�ક ભાગીદાર� તેના ઉ૫ર સહ� કરવી જોઇએ ને આવી ર�તે કોઇ 

ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો તેના વતી તેના કાયદ�સર VખુX યાર� સહ� કરવી 

જોઇએ .  

૨. )કં૫ની (મડંળ� તરફથી થનાર કામોના નાણા ં લીધાની પાવતી ઉ૫ર પ ણ 

મડંળના દર�ક ભાગીદારની સહ� થવી જોઇએ મા5 જયાર� કોઇ કામના 

ભાવ૫5કમા ં )મડંળ� (કંપનીના નામથી જ કામ રાખેh ુ હોય તેવા (સગંે  તે 

મડંળ� વતી કોઇ એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદ�સર ર�તે પાવતી આ૫વા Yન ે

અધીકાર હોય એવો VખુX યાર સહ� કર� શકશે .  

૩. ભાવ૫5ક ભરતી વખત ેમાગંણી કરનાર ઇ:રદાર� આપેલા નVનુામા ંપોતે ક�ટલા 

ટકા વધાર� અગર ઓછા )(માણiતુ (ભાવ૫5ક અગર +દાજ૫5કના ભાવો 

ઉ૫ર ભાવથી કામ રાખવા jશુી છે તે દશાBવk ુજોઇએ અને તે ઓછા અગર વl ુ

ટકાવાર� દશાBવેલા ભાવ +દાજ૫5કની તમામ રકમ માટ� જ હોવા જોઇએ .  

૪. :હ�રનામામા ં જણાવેલી કામની િવગતોમા ં અગર કામ [Mુુ કરવાની Vદુતમા ં

અગર બી, કોઇ૫ણ િવગતોનો ફ�રફાર દશાBવનાMુ ભાવ૫5ક � વીકારવામા ં

આવશે નહ� . 
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૫     .અ[ણુB અગર છેકછાકવાm ભાવ૫5ક � વીકારવામા ંઆવશે નહ�.  

૬. એકથી અધીક કામો એકમ કર� તેની ઉ૫ર ભાવ૫5ક માગંવામા ંઆn યા ન હોય 

તે િસવાય અ� ય (સગં ેકોઇ૫ણ ભાવ૫5કમા ં એક થી વધાર� કામોનો સમાવશે 

થઇ શકશે નહ� . 

૭. માગંણી કરનાર� Y કામની માગંણી કર� હોય તે કામ" ુનામ તથા પોતા" ુઅગર 

મડંળ�" ુનામ તમેજ બાનાની રકમ ભયાB બદલના શરેો ભાવ૫5કવાળા પાક�ટની 

બહારની બાKુએ કરવો જોઇએ . 

૮. ભાવ૫5કો લવેા માટ� Vકુરર કર�લ વખત પછ� રKુ થયેલા ભાવ૫5કો િવલબં 

Kુજ કોઇ િવલબંના કારણો સતંોષકારક હોવા િસવાય � વીકારવામા ંઆવશે નહ� .

૫ણ આવી ર�તે રKુ થયેલ ભાવ૫5કો કોઇ૫ણ ખોલતા અગાઉ આવેલા હોવા 

જોઇએ .  

૯. સિમિત અગર સભાના અધીકાર�ના ભાવ૫5કો ૯૦ cદવસની +દર અને બાક�ના 

વધાર�મા ંવધાર� ૧૨૦ cદવસની +દર ભાવ૫5કો મKુંર અથવા નામKુંર કરવામા ં

આવશે  .સદર^ ુVદુત વીX યા બાદ ઇ:રદારને પોતા"ુ ંભાવ૫5ક ૫રત લવેા 

અને બાનાની રકમ પાછ� માગંવાની _ટ છે .  

૧૦. કામોના કરારો ર�તસર `જુરાત સરકારના ઠર�લા ધોરણ અ"સુાર યોJ ય રકમની 

� ટ�મ૫ ટ�ક�ટોવાળા કાગળ ઉ૫ર થવા જોઇએ અને તેનો ખચr ઇ:રદાર� સ]સવો 

જોઇએ . 

૧૧. વl ુ Vદુત મKુંર થવા બાબતની માગંણીઓ કામ [Mુુ થવાની તાર�ખથી એક 

માસની +દર � વીકારવામા ંઆવશે અને એક માસ પછ� અન ે5ણ માસની +દર 

સબળ કારણો હશે તે � વીકારવામા ંઆવશે ,5ણ માસ પછ� માગંણીઓ સમs 

સભાની મKુંર� િસવાય � વીકારવામા ંઆવશે નહ� .  

૧૨. ઇ:રદાર� Yમના સગા વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અગર ર� તા 

શાખામા ંનોકર�મા ં હોય તેઓ તેમની નોકર�ની ભૌગોલીક � થળ સીમાની +દર 

કામો રાખી શકશે નહ�  .કારણ સગ૫ણને લીધે સગંીન દ�ખર�ખ રાખી શકશે નહ� .  

૧૩ ભાવ૫5ક મKુંર કરk ુઅગર નામKુંર કરk ુએ Y તે અમલદારની Vનુ�ફુ� ઉ૫ર 

રાખવામા ંઆવે છે .અને કોઇ૫ણ ભાવ૫5ક ભરનાર નામKુંરના કારણો માગંી 

શકશે નહ� .  
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૧૪. માગંણી કરનાર� કામની િવગતો Yવી ક� વડોદરા મહાનગર સવેાસદનમાથંી 

માલસામાન આ૫વામા ં આવવાનો હોય તો તે નકશા ,કામ કરવાની િવગતો  

)� પેશીફ�ક�શન (વગરે�ની માહ�તી સાર� ર�તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી ત ે

તેને બધંનકારક ગણાશે .  

૧૫. ઠરાવેલ વખતે અન ે � થળે આવેલા ભાવ૫5કો Y ઇ:રદારો અગર તમેના 

(િતનીધી વગેર� સમયે હાજર તેમની સમZ ખોલવામા ંઆવશે . 

૧૬. માગંણીદારોએ ખાતાના નીતીિનયમો વખતો વખતની uુર� તીઓ તથા કામની 

પv ધતી સબધંી લાગતી તમામ બાબતોથી વાક�ફગાર રહ�k ુજોઇએ અને સદર^ ુ

િનયમો તેમને મા� યતા વગર અ૫વાદ� બધંનકારક ગણાશે . 

૧૭    સદર ટ��ડર ભરતા ંપહ�લા ંઇ:રદાર� સાઇટ વીઝીટ કર� લવેાની રહ�શે.  
 

 

ઇ:રદારની સહ�  . ----------------------------  
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કામ� ુનામ - ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

                             

                              શાખા

ભાવ૫5 ભરનાર" ુનામ:                                             

xકડામા_ં_______ટકા શz દોમા_ં___________        

+દાજ૫5કમા ંદાખલ કર�લા ભાવ કરતા ંઓછા

 કામનો 

અ�5ુમ 

નબંર 

 

કામ� ુનામ
 

5 ફત�ગજં ચાર ર�તાથી 

સે��રુ� બાઇક �ધુીના 

ડ�વાઇડમ ં પીલી કર�ણથી 

ગેપ ફ�લ!ગ કરવા" ુ ંકામ
 જો સદર^ુ ભાવપ5 � વીકારવામા આવ ેતો ^ુ ં

શરતો (મા{ ુ વતBવા બધંાઉ _ /

જણાવલેી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગરપાલીકામા ં ભર�|ુ ં આ સાથ ે અનામત 0ા

મોકલી છે ત ેરકમ ^ુ/ંઅમો +દાજની રકમ ઉપર પ ટકા અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી 

કપાત કરવા ન દઇએ તો માર� માગંણી મKુંર થય ે સોબતના કરારની  કલમ

સવેાસદન જG ત કર�  પાક� ખાત ેજમા કર� ત ેમન ે

તા.    /     / ૨૦૧૯.    

,Vadodara.         

ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ. 

           વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

શાખા: પા�સ� અને ગાડ�� ્

                                           ^ુ/ંઅમ ેલખેલ કામ 

____________         

5કમા ંદાખલ કર�લા ભાવ કરતા ંઓછા / વl ુભાવ ભરવા jશુી _/છ�એ

 કામ� ુવણ�ન     

કામ� ુનામ 

8દાજપ*કની રકમ 

દ&ખર&ખ આકાર તથા 

અણધાયા� ખચ�ની રકમ 

િસવાય 

 

કામ :;ુુ 

કરવાની 

<દુત 

ફત�ગજં ચાર ર�તાથી 

સે��રુ� બાઇક �ધુીના 

ડ�વાઇડમ ં પીલી કર�ણથી 

ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ  

૪૬૫૦૦/-  ૧૫ cદવસ

કારવામા આવ ેતો ^ુ/ંઅમો ઉપરોકત તથા સામલે રાખેલી કરારની તમામ 

/છ�એ અન ે ત ે (માણ ે વતBવામા ં �કુ�એ તો શીZા તર�ક� કરારમા ં

જણાવલેી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગરપાલીકામા ં ભર�|ુ ં આ સાથ ે અનામત 0ા

અમો +દાજની રકમ ઉપર પ ટકા અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી 

કપાત કરવા ન દઇએ તો માર� માગંણી મKુંર થય ે સોબતના કરારની  કલમ-૧ (માણ ે મહાનગર 

 કર�  પાક� ખાત ેજમા કર� ત ેમન ે/અમોન ેક}લુ મKુંર છે 

                ભાવ૫5 ભરનારની સહ�.  
      
     સરનાV ુ 
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અમ ેલખેલ કામ 

છ�એ.  

  

કામ :;ુુ 

કરવાની 

નોટો રોકડ 

ઇ= યાદ% રકમ 

બાનાની ભર&લી 

અનામત તર%ક& 

તેની ત૫સીલ 

રકમ 

cદવસ ૯૩૦ /- 

અમો ઉપરોકત તથા સામલે રાખેલી કરારની તમામ 

છ�એ અને ત ે (માણ ે વતBવામા ં �કુ�એ તો શીZા તર�ક� કરારમા ં

જણાવલેી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગરપાલીકામા ં ભર�|ુ ં આ સાથે અનામત 0ા. રકમ                 

અમો +દાજની રકમ ઉપર પ ટકા અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી ૧૦ ટકા 

(માણ ે મહાનગર 
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કામ� ુ ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

   

બાંધકામ

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

૧. ટ�� ડર ર,� ટર પો� ટથી મોકલવાની છેI લી

છે.  

૨. ઇ:રદાર� ભર�લા ટ�� ડરની દર�ક 

સરવાળો xકડા અને શz દો

૩. દર�ક આઇટમના ભાવ,શz દ

૪. ટ�� ડર ભરતી વખત ેસીલબધં કવર

૫. ડ�મા� ડ Sાફટ સામલે છે તમે દશાBવી ડ�મા� ડ

૬. ટ�� ડર ભરવામા ં બોલપેનનો ઉ

કરવામા ંઆવ ેતો ટ�� ડર ના મKુંર કરવાનો અધીકાર મહાનગર સેવાસદનનો છે

૭. અિનવાયB સજંોગોમા ંર,� ટ

        ઉ૫ર દશાBવલે તાર�ખ અને 

તો જ ટ�� ડર � વીકારવામા ંઆવશે પો� ટ

આવશ ેનહ�. અન ેતેની જવાબદાર� મહાનગર સવેાસદનની રહ�તી નથી

૮. બાનાની રકમ ડ�મા� ડ Sાફટથી � વી

� ્ n Mુપમા ં� વીકારવામા ંઆવશે નહ�

૯. ર,� ટર પો� ટથી ટ�� ડરના નીચેના સરનામ ેમોકલkુ
 

   ડાયર�કટરQી, પાકBસ એ�ડ ગાડBન

        બાલભવન પાસે, સયા,બાગ પાસે

        વડોદરા મહાનગરપા'લક,

         વડોદરા-  
 

ઇ:રદારની સહ�. 

,Vadodara.         

 
 

ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 

બાંધકામ- ૫૦૦૦-૪૨૦૦૧-એ/૮૪ 

વડોદરા મહાનગરપા'લકા  
*    શરતો  *  

થી મોકલવાની છેI લી તા ૧૨-૧૨-૨૦૧૯  સમય-૧૬

રની દર�ક આઇટમનો Kુદો સરવાળો તેમજ બધી જ આઇટમોનો 

કડા અને શz દોમા ંઅ�કુ જણાવવા.  

શz દ અને xકડામા ંબનંેમા ંજણાવવા.   

સીલબધં કવર ઉપર કામ" ુનામ [રુ�[Mુુ જણાવk.ુ 

 Sાફટ સામલે છે તમે દશાBવી ડ�મા� ડ Sાફટની િવગત આ૫વી.  

ર ભરવામા ં બોલપેનનો ઉ૫યોગ કરવાની મનાઇ છે. આ �ચુના" ુ ઉI લં

ર ના મKુંર કરવાનો અધીકાર મહાનગર સેવાસદનનો છે

યB સજંોગોમા ંર,� ટર પો� ટથી રKુ કર�લ ટ�� ડર � વીકારવાનો  

ર દશાBવલે તાર�ખ અને સમય ૧૬-૦૦ કલાકનો છે તેપહ�લા ટ�� ડર૫5 મળ� શકશ ે

કારવામા ંઆવશ ેપો� ટથી નીયત સમય પછ�નો ટ�� ડર � વી

અન ેતેની જવાબદાર� મહાનગર સેવાસદનની રહ�તી નથી.  

 Sાફટથી � વીકારવામા ંઆવશે. રોકડા ફ�કસ ડ�પોઝીટ બાKુના 

કારવામા ંઆવશ ેનહ�.  

રના નીચેના સરનામ ેમોકલk.ુ 

પાકBસ એ�ડ ગાડBન,ઓફ�સ 

સયા,બાગ પાસ,ે િપન કોડ-૩૯૦૦૧૮ 

, 
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ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

૧૬-૦૦ કલાકનો 

આઇટમનો Kુદો સરવાળો તેમજ બધી જ આઇટમોનો 

આ �ચુના" ુ ઉI લઘંન 

ર ના મKુંર કરવાનો અધીકાર મહાનગર સેવાસદનનો છે.  

5 મળ� શકશ ે

ર � વીકારવામા ં

રોકડા ફ�કસ ડ�પોઝીટ બાKુના 
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ડાયર�કટર (પાકBસ અન ેગાડBન)  

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 

 

વડોદરા મહાનગરપા'લકા 
                     શાખા ::પાAસB અને ગાડBન  

                                           ભાવપ* 
સામાયં 1ચુના ઓ 

ભાવપ*ક તથા તેની શરત 
ઇ�રદારની �ણ માટ& સામા/ય િનયમો તથા 1ચુના 

કરારની શરતો   

૧. Y ઇ:રદાર" ુભાવ૫5ક મKુંર કરવામા ંઆn � ુહોય તેણે ભાવ૫5 મKુંર કયાBની ખબર 

આGયાની તાર�ખથી એક અઠવાડ�યાના Vદુતમા ંજો મહાનગર સેવાસદનને જMુર લાગે 

તો આ શરો ૫ર યોJ ય � ટ�b [ ્ લગાડ� સહ� કર� આ૫વી જોઇએ અને ત ેકરાર તર�ક� 

ગણાશે તેમજ તેની કરારની શરતો [રુ�[રુ� પાળવાની :મીનગીર� તર�ક� રોકડ રકમ 

કામની +દા,ત cક�મત અથવા મKુંર ભાવ૫5ની રકમ બે માથંી જ વl ુ હોય તે 

રકમના પાચં ટકા �ધુીની )બાના તર�ક� આવલેા બે ટકા સાથે (અનામત ભર� દ�વી 

જોઇએ .અગર કામના ચાh ુદ�વાયાદ�ઓ )બીલો (માથંી દસ ટકા રકમ કાપી અનામત 

આ૫વી પડશે .ઉ૫ર દશાBવે લી Vદુતમા ંઆ (માણે કરવામા ંનહ� આવ ેતો ભાવ૫5 

સાથે રKુ કર�લી બે ટકાની અનામત જG ત થવાને પા5 થશે તેમજ ઇ:રદારો" ુ

ર,� R�શન નામોની યાદ�માથંી સદર^ુ ઇ:રદાર" ુનામ કમી થવાને પા5 થશ ે. 

૨. ભાવ૫5મા ંકામ [Mુુ કરવાની દશાBવેલી Vદુતમા ંઇ:રદાર� ચોકકસ૫ણે કામ [Mુુ કરk ુ

જોઇએ અન ેઠર�લી Vદુતમા ંકામ [Mુુ કરવાની ઠર�લી તાર�ખ ૫છ� Yટલો સમય વl ુ

થાય તેટલા સમયના એક અઠવાડ�યા ક� તેના ભાગ દ�ઠ ૧ /૨ ટકા ૫રંa ુવlમુા ંવl ુ

૧૦ ટકા �ધુીનો ભાવ૫5ની રકમના ૧૦ ટકા �ધુીનો દંડ ) લીકવીડ�ટ� ડ�મજે તર�ક� (

ઇ:રદાર� કોપોર�શનને �કુવવાનો રહ� શે  .Y વકBઓડBર આG યા તાર�ખના cદન-૭ થી 

ગણવામા ંઆવશે .  

૨ -)૧(  ભાવ૫5મા ં જણાવેhુ ંકામ શMુ કયાB" ુY ત ેતાર�ખથી ઇ:રદાર� cદન -૪ મા ંલેખીત 

:હ�ર કરkુ ં૫ડશે . તે (માણે નહ� થયેલા" ુજણાયથેી નીચે Vજુબ દંડ લેવામા ંઆવશે 

 )તા .૧-૪-૦૯ થી અમલમાં ( મKુંર થયેલ દરો નીચે (માણે છે . 

 ૧ થી ૭ cદવસ- 0  .૧૦૦૦/-  
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 ૮ થી ૧૫ cદવસ- 0 .૧૫૦૦/-  

 ૧૬ થી ૩૦ cદવસ- 0 .૨૦૦૦/-  

 ૩૦ cદવસ- થી વl ુ0 .૫૦૦૦/-  

 કરારની શરત નં.૩ ની (થમ લીટ�મા ં વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ 

અધીકાર�ન ેશz દોના બદલે સબધંકતાB બાધંકામ શાખાના અધીકાર�ન ેYમન ેહવે ૫છ� 

બાધંકામ અધીકાર� કહ�વાશ ે 

૩ ચાh ુકામમા ંજો વડોદરા મહાનગર સવેાસદનના બાધંકામ અધીકાર�ન ેએમ લાગે ક� 

ઇ:રદાર િનરBથક કામ લબંાn યા કર� છે અગર તે ઠર�લી Vદુતમા ંઅથવા Y (માણે 

કામ નહ� કર� શક� એવો સભંવ છે ,તો ખાતાનો કરાર રદ કરવાનો અગર કરારદારને 

�ચુના આG યા િસવાય કરા રદારને ખચ� અને જોખમે મહાનગર સવેાસદનના cહત અને 

સગવડની �d ટ�એ કામ [Mુુ કરાવી લેવાનો અધીકાર રહ�શે  .અન ેકરારદારન ેસદર^ ુ

કામ +ગે � થળ ૫ર માલસમાન એક5 કયાB હોય અગર બી: કોઇ :તની જવાબદાર� 

માથે લીધી હોય તેમાથંી ઉa ્ ૫� ન થતી ખોટ માટ� "કુશાની માંગવાનો હકક  રહ�શે નહ� 

અન ે આવા (સગેં એટલે કામ બી, ર�તે [Mુુ કરવા" ુ હોય X યાર� મહાનગર 

સેવાસદનને કામ [Mુુ કરતા Y િવશ�ે્ ખચB થાય તેમાથંી કાપી લેવાની વડોદરા 

મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ ને સતા રહ�શ ે અને દશાBn યા (માણે કરાર રદ 

કરવામા ંઆવ ેત ે(સગંે વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર�થી ક�ટh ુ

અન ેક�ટલી  cક�મત" ુકામ થ� ુછે તે સબધંી (માણ૫5 ન આપે X યા ં�ધુી કરારદારન ે

કોઇ રકમ વ�લુ કરવાનો હકક રહ�શે નહ�  .અગર તે સબધંી નાણા ંઅદા કરવામા ં

આવશ ે નહ� અને જયાર� કર�લા કામની cક�મત આ૫◌ામા ં આવ ે X યાર�  મહાનગર 

સેવાસદનના બાધંકામ  અધીકાર�એ આપેલા (માણ૫5મા ંરકમ ન અદા થવાને પા5 

થશ ે. 

૪. ઉ૫ર કોલમમા ંદશાBવેલો અધીકાર આ૫વાના (સગેં વડોદરા મહાનગર સવેાસદનના 

બાધંકામ અધીકાર�ને જMુર લાગે તો કામ કરવાના � થળે અગર તનેી આKુબાKુની 

જમીન ૫ર ૫ડ�લો માલસામાન હથીયાર વગેર� [રુ�[રુો અગર +શત  :પોતા ને કબY 

લઇ કરારમા ંદશાBવેલ ભાવ Vજુબ અગર તેના ભાવે ચાh ુબ:ર ભાવ (માણે તનેા 

નાણા ંઅદા કર� શકશે  .અગર cહસાબમા ંમજર� આપી શકશ ેતે (માણે જMુર ન લાગે 

તો ઇ:રદાર� આવો માલસામાન હથીયાર વગેર� � થળ ૫રથી ખસડેવા જોઇએ અને તે 

(માણે ખસેડવામા ંન આવે તો બાધંકામ અધીકા ર� ઇ:રદારના ખચ� ખસેડ� શકાશ ે.

અગર હરા,થી તે"ુ ં વેચા{ ્ કર� તે" ુ ઉa ્ ૫� ન ઇ:રદારને મજર� આ૫શે અથવા 

બાધંકામ અધીકાર� આવો માલસામાન નો તેનો કંઇક ભાગનો અગર :મીનગીર�નો 
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અગર અનામત રાખેલા પસૈાનો અગર ઇ:રદારને અદા પા5 થયેલી અગર થનાર� 

કોઇ રકમની [રુ�[રુો અગર જMુર  લાગે તેટલો ઉ૫યોગ ઇ:રદારન ે કર�લા ખરાબ 

અથવા મન� વી ર�તે કર�લા કામને �ધુારવા પોતાને યોJ ય લાગે એવી ર�ત ેકર� શકશે . 

૫. ઇ:રદારને ચાh ુકામમા ંએવી હરકત નડ� ક� કામ [Mુુ કરવામા ંિવશષે સમય અપેZા 

રહ� તો હરકતની તાર�ખથી  એક માસની V�ુત મા ં તેણે બાધંકામ અિધકાર� તરફ 

અર, કરવી જોઈએ અન ેજો તેમણે સબબ કારણો લાગે તો યોJય વl ુVદુત આપી 

શકશે પરંa ુઆ (માણેની બાધંકામ અિધકાર� તરફથી મળેલી લેખીત ^ુકમ િસવાય 

ઇ:રદારના કરારની શરતોનો કલમ -ર Vજુબ જો ઠર�લી Vદુતમા ં[Mુુ ન થાય તો વl ુ

Vદુત માટ� દંડને પા5 થતી રકમ ભરવાના જવાબાર�માથંી Vકુત થઇ શકશ ેનહ� . 

૬. જયા ંઇ:રદાર� પાલખ ,વધારાનો કચરો તેમજ છાMુ િવે.uુર કયાB ન હોય તેમજ મકાનન ે

uુર� તી કરવા" ુ કામ અગર એk ુ બીKુ કામ �ુ(્ત ક�ુB હોય તેમા લાકડા કામ 

બારણાઓ,બાર�ઓ,cદવાલ,માલના નળ�યાની ફરસબધંના અગર મકાનના કોઇ૫ણ 

ભાગ ૫ર ડાઘ�ુઘ   સાફ કર� નહ� a ્ યા ં�ધુી કોઇ૫ણ કામ [Mુુ થ� ુ છે એk ુમાની 

શકશે નહ�  .જો ઇ:રદારને ખચB (માણે કામ [Mુુ કર� �(ુત કરતા [વુB ચોe jુ 

કરવામા ંક�રુ કરશે તો બાધંકામ અધીકાર� ઇ:રદારન ેખચ� આ (માણે કરાવી શકશે.  

 

૭. 0 .૫૦૦/- Mુપીયા પાચંસો �ધુીના કામના ખચBની રકમ કામો [રુા થઇ ૫સ ◌ંદ થયા 

િસવાય અદા થઇ  શકશે નહ� અન ે0 .૫૦૦/- Mુપીયા પાચંસોથી અધીક +દાજવાળા 

કામોમા ંથયેલા કામ [રુતા તેમજ ઇ:રદારને ખાતાન ેY અમલદારની �(ુતમા ંકામ 

હશ ે તેવા અમલદાર� આપેલા મા૫ Vજુબ માસીક દ�વાયાદ� બનાવી રકમ આ થઇ 

શકશે ૫રંa ુઆવી ચાh ુ કામમા અદા થયેલ રકમો કામ ખર�ખ ર� ર�ત ે [Mુુ થ� ુએ 

cહસાબે આ૫વામા ંઆવી છે ત ે(માણે ન ગણતા ંમા5 છેવટની  cહસાબની શરત ેઆ 

થઇ છે) .Payment  on Account) એ (માણે ગણવામા આવશે અને છેવટની 

દ�વાયાદ� આકારમા તેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશ ે. 

૮. કોઇ૫ણ કામના નાણા ંત ેકામ સ[ંણુB ર�ત ેસાMુ અને વણBન (માણે હોયા વગર અદા 

કરવામા ંઆવશ ેનહ�  .એ કદાચ શરત�કુથી ખરાબ કામ ૫સદં કરવામા ંઆવી નાણા ં

આ૫વામા આવલે હોય તો તેન ેભિવd યમા ંકોઇ૫ણ cહસાબમાથંી બાતલ કર� તેના આ 

થયલેા નાણા ં છેવટનો દાખલો આ૫તી વખત ેઅગર તે ૫હ�લા કોઇ૫{ ્વખતે વ�લુ 

કરવા ^ુકમ કરવા બાધંકામ અધીકાર�ને સ[ંણૂB અ ધીકાર છે . 

૯. જયાર� કોઇ૫ણ +દાજ૫5મા ં અગર શરત ૫5કમા ં )� પેશીફ�ક�શનમાં (વડોદરા 

મહાનગર સેવાસદનની વખારમાથંી અVકુ :તનો માલસામાન આ૫વામા ં આવશે ,
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અગર ઇ:રદાર� વડોદરા મહાનગર સેવાસદન તરફથી આ૫વામા ં આવનાર 

માલસામાન વા૫રવો જોઇએ એk ુ ઠર�hુ ં હોય X યાર� તે +દાજ૫5ક સાથે આ૫વામા ં

આવનાર માલસમાનના ત૫સીલનો ભાવ તથા આ૫વાનો જગો િવગેર�ની િવગતસહ" ુ

૫5ક સામેલ રાખk ુજોઇએ અને ઇ:રદારને વખતોવખત જMુર (માણે માલ આ૫વો 

જોઇએ અન ેએકંદર� આપેલા માલની cક�મતના નાણા ંઇ:રદાર� અદા થવાના નાણાનંી 

દ�વાયાદ�માથંી અગર લહ�ણામંાથંી +દાજ૫5મા ં થી દશાBવેલ દરન ે (માણે અગર 

+દાજ૫5કના અભાવે ઇ:રદાર� સહ� કર�લા ૫5કમાનંા દરન ેધોરણે વ�લુ લેવામા ં

આવશે  .ઇ:રદારને આ૫વામા ં આવલે તમામ માલસામાન મહાનગરપાલીકાની 

મીલકત ગણવામા ંઆવશે અને ત ેકોઇ૫ણ કારણે કામ ઉ૫રથી લઇ જઇ શકશે નહ� .

તેમજ મહાનગરપાલીકાના બાધંકામ અધીકાર�  ગમે તે વખત ેતપાસી શકશે  .આવી 

ર�તે આપલે માલસામાન પકૈ� કામ [Mુુ થયે અગર ઇ:રો રદ કરવાના (સગેં Y કંઇ 

માલસામાન વધે ત ેબાધંકામ અધીકાર� જMુર જણાય વખારમા ંપાછો લેવામા ં ઇતર 

(સગેં વધેલો સામાન ઇ:રદાર ૫રત કર� શકશ ે નહ� અગર તેના +ગે કોઇ૫ણ 

:તની "કુશાની માગંી શકશ ◌ે નહ� . 

૯ /૧  મહાનગર સેવાસદન તરફથી ઇ:રાથી આ૫વામા ંઆવતા કામો કરવા જો કોઇ૫ણ 

(કારનો માલસામાન કો� Rાકટરને આ૫વામા ંઆવ ે તે તમામ માલસામાન બદલીની 

સહ� તેઓ અગર તેઓ નીમે તે (િતિનધી એ ર,� ટરમા ં કર� આ૫વાની રહ�શે 

)� ટ�.ક.ઠ.નબંર ૮૦૭ / તા .૨૯.૧૧.૧૯૭૩(  

 

૯ /૨  સદર^ ુ માલસામાન સાચવવાની તેમજ ગેરઉ૫યોગ ન થાય ત ે બાબતની તમામ 

(કારની જવાબદાર� કો� Rાકટરના શીર� રહ�શે  .માલમા ંકોઇ૫ણ (કારની ચોર� અગર 

નીd કાળ,ના ૫ર�ણામ ે ઘટ આવશે અથવા માલ" ુ "કુશાન થશે તેની જવાબદાર� 

કો� Rાકટરની છે .અને રકમ કો� Rાકટર� પોતાના ૫દરની આ૫વાની રહ� શે તેમજ 

બીલમાથંી ત ેકપાત કર� લેવામા ંઆવશે )� ટ�.ક.ઠ.નબંર ૮૦૭ / તા .૨૯.૧૧.૧૯૭૩(  

૧૦ ઇ:રદાર� તમામ કામ સગંીન સાર� કામગીર�થી કરk ુ જોઇએ અને શરત૫5મા ં

જણાવેલ વણBન (માણે માલસામાન વા૫રવો જોઇએ તેમજ ઇ:રદારને :ણવા માટ� 

મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર�ના સહ�થી રાખેલા કામને લગતા 

નકશાઓ ,�ચુનાઓનો ��ુ ત ર�તે અમલ કરવો જોઇએ.  

  

 જયાર� નકશા,+દાજ અને � પેશીફ�ક�શનમા ં માપો જ� થાની િવસગંિત હોય X યાર� 

નકશા,+દાજ અને � પેશીફ�ક�શનમા ં માપો ��થાની િવસગંિત હોય Xયાર� નકશા  ,
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+દાજ અને � પેશીફ�ક�શનના અ"Fુમ (માણે કામ કરવ ◌ા" ુ છે  .૫રંa ુ માપો અને 

જ� થામા iલુ થયેલી ના હોય અને વણBનની િવસગંિત હોય તો +દાજ, નકશા  અન ે

� પેશીફ�ક�શનના અ"Fુમ (માણે કામ કરવા" ુ છે  .વણBન ખામીવાm અથવા અ� G d ટ 

હોય X યાર� બાધંકામ અધીકાર�એ ક�વી ર�ત ેકામ કરk ુત ેબાબતની સૌથી ઉતમ (થા 

T યાનમા ંરા ખીન ે�ચુના આપી અને ઇ:રદાર� ત ે(માણે કામ કરk ુજોઇએ ,નકશો અને 

� પેશીફ�ક�શનમા ંદ�ખાતી iલુો Zતીઓ હોય તો કરાર T યેયને લZમા ં રાખી બાધંકામ 

અધીકાર� આ iલુો અને Zતીઓ �ઘુાર� શકશે.નકશા,+દાજ અને � પેશીફ�ક�શનમા ં

માપો,જ� થો અને વણBન ની િવસગંિત િસવાયની ખામીવ ◌ાm વણBન અન ે � G d ટતાઓ 

માટ� સીટ� એ� ,નીયરનો િનણBય છેવટનો ગણાશ ેઅન ેઇ:રદારન ેતવેા (માણે કરk ુ

પડશે . 

૧૧ +દાજ૫5મા ંબતાવલેા માપો ફકત +દાજ હોય તેમા ંકામની જMુર�યાત (માણે વl્-

ઘટ થવાન ેપા5 છે .  

૧૨ યોJ ય અધીકાર�ના ^ુકમથી વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના  બાધંકામ અધીકાર�ને 

કામના નકશા ,V�ુ ્  ખત૫5 � પેશીફ�ક�શન િવેગેર�મા ં જMુર� તે ફ�રફાર તેમજ �ધુારો -

વધારો કરવાનો ચાh ુકામમા ંઅધીકાર છે .તેમજ કામની  � થીતીને અુનસર�ને �ચુના 

િવગેર� આપી શકશે .અન ે આવી ર�તે લેખીત આ૫લી �ચુના (માણે કામ કરવા 

ઇ:રદાર બધંાયેલા છે .આવ ◌ા ફ�રફારથી Vળુ કરાર રદ થયેલ ગણવામા ં આવશે 

નહ�  .આવી ર�તે ભાવ૫5કમા ં દશાBવેલા મા૫ના કરતા ં વl ુ કામગીર� અગર નહ� 

દાખલ કર�લ  રકમ" ુકોઇ૫ણ કામ  )એક� Rા આઇટમ (કામના ભાગ તર�ક� ઇ:રદારને 

�(ુત કરવામા ંઆવ ે તે કામ તમેણે Vળુ કામ માટ� Vકુરર થયલેી તમામ શરતોને 

અ"સુર�ન◌ે તથા ભાવ૫5મા ંનVદુ કર�લા ભાવથી કરવા ૫ડશ ેઅન ેકામ [Mુુ કરવાની 

Vદુત વl ુઆપલેા કામના Vળુ સાથનેા (માણો"સુાર વધારવામા ંઆવશે અને આ 

(માણે માટ� બાધંકામ અધીકાર� જ દાખલો આપે તે બધંનકતાB ગણાશે  .કરારના 

બહારની રકમ" ુ વધારા"ુ ં કામ (માણiતુ ભાવ૫5ક  )શીડ�લુ ર�ટસ (મા ં દાખલ 

કર�લા ભાવો (માણે કરk ુ૫ડશ ેઅન ેતેમાથંી કરાર (માણે Vળુ કામના ભાવ માટ� જ 

ટકા બાદ કરવાના ઠર�લા હોય તેટલા ટકા બાદ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેઆવા (માણiતુ 

ભાવ૫5કમા ં જ ટકા રકમ )આઇટમ (દાખલ ન થયેલી હોય તેના ભાવ યોJ ય 

અધીકાર� તરફથી મKુંર થાય તે જો ઇ:રદાર આથી વધારાની રકમ" ુ કામ કરવા 

ક}લુ હોય ત ેઇ:રદાર� � વીકારk ુજોઇએ આવા ભાવ ટકાની કપાતોપા5 નહ� એવી 

ર�તે નીવળ મKુંર કરવામા ંઆવશશે અને જો ઇ:રદાર (માણiતુ ભાવ૫5ોમા ંYનો 

સમાવશે કર�લો ન હોય તે"ુ ં વધારા"ુ ં કામ કરવા jશુી ન હોય તો મહાનગર 
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સેવાસદન બાધંકામ અધીકાર� અવા બાધંકામ માટ� િનયમ (માણે યોJ ય તજવીજ કર� 

શકશે . 

૧૩. શરત૫5 (માણે ઠર�લા કામો પકૈ� કોઇના મા૫ અગર � થળની � થીતીમા ં ફ�રફાર 

કરવાનો તે પકૈ� કોઇના કામ અગર તનેો ભાગ કમી કરવાનો અગર કરારદાર પાસેથી 

બદલામા ંબીKુ આપીન ેઆG યા વગર કાઢ�ને લેવાનો અથવા કોઇ [Mુુ અગર +શત :

કર�h ુ કામ કાઢ� નાખવાનો અગર તમેા ં ફ�રફાર કરવા મહાનગર સવેા સદનના 

બાધંકામ અધીકાર�ને અધીકાર છે .કામનો કોઇ ભાગ કરારદાર પાસથેી કાઢ� લેવામા ં

આવે ત ે(સગંે તેટh ુકામ ન કરવાના અગર કાઢ� લેવાના સબકથી કોઇ૫ણ :તની 

"કુશાની માગંી શકશે નહ� .  

૧૪ જો વડોદરા મહાનગ ર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર� સાહ�બે અગર તો તેમના 

નાયબને કામ બદલ અlMુુ અગર બીન સફાઇવાળ� કામગીર�થી કર�લા" ુજણાય અગર 

હલક� :તનો માલસામાન વા૫રવા" ુ જોવામા ં અગર તો તમામ કામ અગર તનેો 

ભાગ ઇ:રદારને કામની જMુર�યાત (માણે uુર� ત કરવા ,કાઢ� નાખવા અગર ફર�થી 

કરવા લેખી �ચુના આપી ત ેઉ૫રથી ઇ:રદાર� તે (માણે પોતાના ખચ� કરkુ ંજોઇએ 

અન ેઆવી ર�તે બાધંકામ અધીકાર� અગર તમેના નાયબે આ૫◌ેલી Vદુત +દર જો 

ઇ:રદાર ખચB કરવા ઇ� કાર કર� અગર કામની � થળ સીમા ૫રથી કોઇ૫ણ :તનો 

માલસામાન તથા જણસો Y હલક� ખરાબ )બીન મજ}તુ તથા ઇ:રાની શરતો 

િવMુv ધ  (હોય એવી આપેલી Vદુત +દર uુર કરવા બાધંકામ અધીકાર� [તુBતા કર� 

લઇ તેના ખચBની રકમ ઇ:રદારની કોઇ૫ણ (કારની લેણી રકમો વ�લુ કર� શકશે .  

૧૫. જો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર�ન ેથયhેુ ંકામ એકમ શરત૫5 

)� પેશીફ�ક�શન ((માણે થયેhુ ં નથી ૫રંa ુ તે કામ ચાલવા દ�kુ ં એk ુ લાગે તે માટ� 

તેમને યોJ ય લાગે તે ભાવ કાપી નાણા ંઅદા કરવા તેમન ેઅધીકાર છે  .૫ણ આવી ર�ત ે

કરkુ ંક� ન કરkુ ંતમેની મર, ઉ૫ર છે.  

૧૬. ઇ:રદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ 

અધીકાર� તથા તમેના નાયબો દ�ખર�ખ રાખી તપાસી શકશે  .ઇ:રદાર હમંશેા જયાર� 

કામ ૫ર પોત ે હાજર રહ� શક� તેમ ન હોય X યાર� પોતાના જવાબદાર (િતિનધી ને 

કામની હમંેશની વખત ેઅને જયાર� બાધંકામ અધીકાર� તરફથી અગર તેમના નાયબ 

અધીકાર� તરફથી �ચુના મળે  તેમની �ચુનાઓ તથા ^ુકમ લેવા દર�ક વખતે હાજર 

રાખવા જોઇએ અન ેઅવી ર�તે રખાય ◌ેલા (િતિનધી ને Y કાઇં ^ુકમો આ૫વામા ંઆવે 

તે jદુ Vળુ કો� Rાકટરને આG વામા ં આવેલા ^ુકમ (માણે જ બધંનકારક ગણવામા ં

આવશ ે. 
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૧૭. વડોદરા મહાનગર સવેાસદનના બાધંકામ અધીકાર� તરફથી જણાવવામા ં આવ ે ત ે

વખતે કામની તપાસણી +ગે જોઇતા હથીયારો ,મKુરો િવગેર� તમામ ઇ:રદાર તર ફથી 

પોતાના ખચ� આ૫વામા ં આવશે અન ે જો આવી ર�ત ે ઇ:રદાર આ૫વામા ં �કુ� તો 

ઇ:રદારના ખચ� કર� લેવા અન ે થયલેો ખચB તેના અદા થવાની નાણાનંી 

દ�વાયાદ�માથંી વ�લુ થઇ શકશે . 

૧૮ જયાર� કામનો કોઇ૫ણ ભાગ ઢંકાઇ જવાનો હોય અન ેજો તેના મા૫ લઇ શકાય એવી  

� થીતી બહાર જતા ંહોય X યાર� કામ ઢંકાઇ જતા ૫હ�લા ંતેના ખરા માપો લઇ શકાય ત ે

અથB આવા કામો ઢંકાતા ૫હ�લા ઇ:રદાર� મહાનગર સેવા સદનના બાધંકામ અધીકાર� 

અગર તેમના નાયબને િનદાન સાત cદવસની લખેીત �ચુના આ૫વી જોઇએ અને 

થયhેુ ં કામ ઢાકં� તમેની લેખીત ૫રવાનગી મળેવવી જોઇએ જો ઉ૫ર (માણે વતBન 

કરવામા ં�કુ� તો બાધંકામ અધીકાર� ને યોJ ય લાગે તો ઢાકં�લા ભાગ ઇ:રદાર ખચB 

ઉઘડાવી શકશે અગર તનેા ખચ� એવા કામ તથા માલસામાન બદલ નાણા ં અદા 

કરવામા ંઆવશ ેનહ� . 

૧૯. જો કોઇ ઇ:રદાર અગર તનેા કામ ઉ૫રના માણસો Y કામ ઉ૫ર તે કામ કરતા હોય 

તે મકાનના કોઇ૫ણ ભાગમા અથવા મકાનને ,ર� તાને બધંન અગર ઘાસ ઉગેલી 

જમીનને અગર વાવેતર કર�લી જમીનન ેતોડ�,બગાડ� અગર "કુશાન પહ]ચાડ� અગર 

કામ ચાh ુહો તે વખતે કોઇ૫ણ કારણથી ત ેકામન ેકંઇ "કુશાન ૫હ]ચે અગર તો કામ  

[Mુુ થવાની તાર�ખથી એક વષBની +દર ખામી જણાય આવે તો તેણે પોતાના ખચ� 

uુર� ત કર� આ૫વી ૫ડશ ેનહ� તો મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર� બી: 

કાર�ગરો પાસેથી uુર� ત કરાવી લેશે અને થયેલો ખચB ઇ:રદારની I હ�ણી નીકળતી 

હોય અગર મહાનગરપાલીકા X યાર ૫છ�થી થાય ત ેરકમમાથંી વ�લુ કર� શકશ ે. 

૨૦. ઇ:રદાર� પોતાના ખચ� રાખેhુ ં કામ [Mુુ કરવા માટ� જોઇતા સવB હથીયારો ,સાધનો 

નીશાનીઓ દોરડ�અ◌ો પાલખ િવગેર� [રુા પાડવા અન ેલાવવા લઇ જવા માટ�નો ખચB 

૫ણ પોતે  વેઠવો જોઇએ .તેમજ તણેે કામ" ુ મા૫ અગર માલસામાન" ુમા૫ લેવા 

વજન કરવા અગર કામના આલેખન◌ે )લાઇનકટ (કરવામા ંY સાધનની જMુર ૫ડ� તે 

કંઇ ૫ણ ખચB લીધા વગર આપવી જોઇએ .કોઇના :નમાલને "કુશાન ન ૫હ]ચે તે 

સાMુ જોઇતી વાડ અને બતીઆોની ગોઠવણ કરવી ૫ડશે .સગવડો નહ� રાખવા બદલ 

દર�ક ખામી દ�ઠ રોજના 0ા.૨/- થી 0ા.૫/-�ધુીનો દંડ કરવામા ં આવશે .ખામી 

બદલની �ચુના આG ય◌ા િસવાય ૫ણ મહાનગર સેવાસદન તરફથી તે બદલની 

n યવ� થા કર� તેનો ખચB કો� Rાકટરના બીલમાથંી વ�લુ કરવામા ં આવશ ે ,

)� ટ� .ક.ઠ.નબંર ૮૦૭ / તા .૨૯.૧૧.૧૯૬૩ થી મKુંર ( તેમજ કામ ઉ૫ર દ�ખર�ખ રાખનાર 
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મહાનગરપાલીકાના મહ�કમ અગર કામ કરનાર મKુરો પૈક� કોઇને ૫ણ મશીનથી 

અગર ઇતર કોઇ૫ણ (કાર� અક� માત થઇ "કુશાન થશે તો તેની તમામ જવાબદાર� 

ઇ:રદારને શીર� રહ�શે  .આવા (સગેં દાવો અગર ફર�યાદ થશે તો તનેો બચાવ 

કરવામા ંઅગર � યાયની અદાલતમા ંલડવા માટ� ખચB તે તણેે સ]સવો ૫ડશ ેઅન ેતે 

માટ� "કુશાની અગર ખચB આ૫વા ^કુમ થાય તે આ૫વો ૫ડશે .  

૨૧ મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર�ની લેખીત સમંિત વગર બી: નામોમા ં

બદલો કર� શકાય નહ�  .અગર બી: ઇ:રદારને પટેા ઇ:રો આપી શકાય નહ� .આ 

(માણે સમંતી કર� લીધા વગર ઇ:રદાર મ] બદલી કર� અગર પેટા ઇ:રો આપે તો 

તેણે ઇ:રદારની શરતનો ભગં કર�લો ગણવામા ંઆવશે  અન ેમહાનગર સેવાસદનના 

બાધંકામ અધીકાર� તે ઉ૫રથી ઇ:રો રદ કર� શકશે  .અન ેઇ:રદાર� ભર�લી તારણ 

પેટ� રKુ કર�લા અનામત મહાનગરપાલીકામા ંજમ ેથવા પા5 થશે અને તે મહાનગર 

સેવાસદનને � વાધીન રહ�શે અને ઇ:રદાર� એકઠા કર�લ માલસમાનથી અગર તે માટ� 

માથે લીધેલી જવાબદાર� ઇ:રદારન ે"કુશાન થાય ત ેમાટ� વળતર માગંવાનો હકક 

તેન ેરહ�શે નહ� . 

૨૨. ભાવ૫5ો ઉ૫ર Y ઇસમો સહ� કર�  તમેની જવાબદાર�થી મડંળના ભાગીદારોમા ંફ�રફાર 

થવાથી નd ટ થતી નથી આવા ફ�રફાર બાબત ઇ:રદાર� બાધંકામ અધીકાર�ન ેલેખીત 

ખબર  આ૫વી જોઇએ . 

૨૩. કામ [Mુુ કરવા માટ� તારણ કરવા Vકુ�લી અનામતની રકમ એટલે ક� ૨ ટકા Vજુબની 

અનામત કામ [Mુુ થયા ૫છ� છેવટનો હ�સાબ થઇ કામ [Mુુ થવાનો દાખલો મ� ્ યા 

૫છ� ૫રત કરવામા ંઆવશે  .નિવન કામો માટ� કામ [Mુુ થયા ૫છ� એક વd ાB �ધુી 

કામની બે ટકાની અનામત મહાનગર સેવાસદન તરફ રાખી Vકુવામા ં આવશે .આ 

શરતો ખાસ સ[ંણૂB uુર� તીના કામોન ે લા` ુ ક રવી નહ� ત ે બદલ મહાનગર 

સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર� VખુX યાર છે . 

૨૪. જો કામ [Mુુ થયાની તાર�ખથી એક વરસ Vદુત દરb યાન થયેલ કામમા ં ઇ:રદાર 

સતા બહારના કારણોને લઇને નહ� ૫રંa ુક�વળ તનેી ક�રુ ખરાબ કામગીર� અથવા 

ખરાબ માલસમાનનો ઉ૫યોગ કયાBનો સબબથી કંઇ ખામી જણાય આવે તો ઇ:રદારને 

ખચ� અને જોખમે uુર� ત કરવામા આવશે અન ેથયેલો ખચB ઇ:રદારન ેY રકમ અદા 

થવાન ેપા5 થઇ હોય તેમાથંી વ�લુ કરવામા આવશ ે. 

૨૫. ઇ:રાથી થતા કામોન ેતે Vદુત દરb યાન મહાનગર સેવાસદનના બાધંકામ અધીકાર� 

હ�ુમત નીચે ગણાશે અને "કુશાની  શરતો અને કામગીર� અને માલસામાનના 

`ણુદોષ ની બાબતમા ંતમેનો િનણBય છેવટનો અને બધંનકારક ગણાશે . 
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૨૬. Y કામની બાબતમા ં શરતો Vકુરર કરવામા ં આવલેી ન હોય ત ે કામો સ[ંણુB ર�તે 

મહાનગર પાલીકાના બાધંકામ અધીકાર�ના જMુર�યાત અને �ચુના (માણે કરk ુ૫ડશ ે 

૨૭. ખાણોની સવB લાગત ,રોયI ટ� જકાત અને એવો બ ◌ીજો ખચB તે બાબત ખાસ ઉI લેખ 

કર�લો ન હોય તો ત ેઇ:દાર� વેઠવો ૫ડશે  .સરકારQીના વખતોવખતના લા` ુ૫ડતા 

તમામ ટ�Z Yવા ક� ઇ�કમ ટ�Z/સેI સ ટ�Z /વેટ/સેસ ભરવાની જવાબદાર� 

ઇ:રદારની રહ�શે .અન ેકોપrર�શન જયાર� આવા ટ�Z ભયાBની પાવતી માગેં X યાર� રKુ 

કરવાની રહ�શે  .તે +ગે કામગીર� [ણુB થયા બાદ કોઇક ટ�Z બાક� નીકળશ ે તો 

ઇ:રદાર� આ ટ�Z ભરવાનો રહ�શે .અ� યથા તેઅ◌ો ની ભર�લ અનામતો પોતાના નામે 

અ� ય કામગીર� કરવામા ંઆવતા કોપોર�શનના િવભાગો,કોઇ ૫ણ સરકાર�,અધB સરકાર� 

ક� ખાનગી કં૫નીઅ◌ો પાસેથી વ�લુાત કરવાની કાયBવાહ� કર ◌ી શકાશે  

૨૮. આ કામગીર� સબધંી કોઇ૫{ ્(કારની તકરાર હશે તો ફાયનલ બીલ /છેI hુ પાટB બીલ 

મ� યા તાર�ખતી ૩ મહ�ના +દર અમે યોJ ય ઇલાજ લઇ|ુ .આ Vદુત વીX યા બાદ આ 

સબધંી કોઇ૫{્ (કારનો દાવો ચાલશ ેનહ�   .  

૨૯. ઇ:રદાર ^ુકમ આG યા તાર�ખથી છ માસની +દર સ[ંણૂB કામગીર� પૈક�ના કોઇ૫ણ 

પાટB ભાગની કામગીર� કરવાની સાઇટ આ૫વામા ં ન મળે તો ઇ:રદાર કરારમાથંી 

Vકુત થવાની માગંણી કર� અને ત ે(માણે ઇ:રદાર� લેખીત માગંણી કર�થી ત ે+ગે 

સZમ અધીકાર� માગંણીની યોJ યતા જણાય તો ભર�લ અનામતની રકમ ૫રત કર� 

કરારમાથંી Vકુત કર� શકાશ ે  આવા cક� સામા ં ઇ:રદાર� કર�લ ખચાBઅ◌ો" ુ વળતર 

માગંી શકશ ેનહ� . 

૩૦. ઇ:રદાર� વ૫રાશમા ં લેવામા આવતા તમામ મટ�ર�યલની ભાવ૫5 Vજુબ ટ�� ટ!ગ 

કરાવી લેવાની જવાબદાર� તેઅ◌ોની રહ�શે  .જો ટ�� ટ!ગ કરાવવામા ંન આn �ું હોય તો 

સZમ અધીકાર� નકક� કર� ત ે Vજુબ કામગીર� થયા ૫છ�ના ટ�� ટ� ◌ંગ અને એવી 

કામગીર�ને યથાવત � થીતીમા ં લાવવાની જવાબદાર� ઇ:રદારની રહ�શે અને તેનો 

ખચB ૫ણ તેઅ◌ોએ ભોગવવાનો રહ�શે  .અથવા સZમ અધીકાર� ટ�� ટ!ગ વગર કર�લ 

કામગીર�" ુકોઇ૫ણ �ુકંવ{ુ ંન કરવા િનણBય કર� શકશે .  

૩૧. કર�લ કામગીર�" ુ�કુવ{ુ ંકરવા માટ� સામેલ ૫5ક /બીલ Vજુબ ઇ:રદારની બીલ" ુ

�ુકંવ{ુ ં કરવાની માગંણી આn યા બાદ જ બીલની �કુવણીની કાયBવાહ� કરવામા ં

આવશ ે. 

૩૨. આ ઉ૫રાતં ઇ:રદાર� સામેલ નVનુા Vજુબનો કરાર કરવાનો રહ�શે . 
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૩૩. ઇ:રદાર� કામગીર�ની Yટલી સાઇડ jIુ લી હોય એટલે ક� દબાણ /સપંાદન ક� અ� ય 

કોઇ સિવ�સ લાઇનની નડતરMુ૫ ક ◌ામગીર� િસવાય કોઇ અડચણ ન હોય તછેkુ ંતમામ 

કામ િન� ચ!ત સમય મયાBદામા ંજ [ણુB કરવા"ુ ંરહ�શે . 

૩૪. ઇ:રદાર T વારા કામગીર�નો વકBઓડBર  આG યા બાદ ક� કરાર કયાB બાદ ક� � થળે 

કામગીર� શMુ કયાB બાદ )આ 5ણે પકૈ� Y (થમ થાય (ભર�લ ભાવ૫5ની શરતો ક� 

કરારની શરત◌ો ક� ૫5ો T વારા આપલે સમંતીનો ભગં થાય તો સZમ અધીકાર� ક� 

તેના (િતિનધી  T વારા (ાથમીક એક અન ેવધાર�મા ંવધાર� 5ણ �ચુનાનો અમલ ન 

થાય તે સજંોગોમા ંઇ:રદારને કર�લા કામ" ુયોJ ય જણાય તટેhુ ં  ઓ_ �ુકંવ{ુ ં ન 

કરવા"ુ ંક� ઇ:રદાર� ભર�લ તમામ અનામતો જG ત કરવા"ુ ંક� મહાનગર સેવાસદનના 

કોઇ૫ણ કામોમાથંી આવી વ�લુાત ઇ:રદાર પાસેથી કર� શકશે અને આ ઉ૫રાતં 

ઇ:રદારને કાળ� યાદ�મા ંVકુ� શકશે  .કાળ� યાદ�મા ં Vકુ�ને સરકારQી,અધBસરકાર� 

સ�ં થામા ં તમેજ ક�� � સરકારની કચેર�મા ં :ણ કરવામા ં આવશે .કાયદાક�ય 

૫ગલાઓંમા ંફોજદાર� કાયBવા હ�નો ૫ણ સમાવશે થાય છે . 

૩૫. વડોદરા મહાનગર સવેાસદનમા ં ર,�R�શન ન ધરાવતા ઇ:રદાર� વકBઓડBર મ� ય ે

cદન -૩૦ મા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન " ુ ર,�R�શન મળેવી લેવા"ુ  / ર��� ુ

કરાવી લેવા" ુરહ�શ.ે 

૩૬     (ઇ:રદાર� સદર કામે બાધંકામની િવગતો તથા �પસેીફ�ક�શન દશાBવતા બોડB કામના 

�થળે �વખચ� Vકુવાના      રહ�શે.  
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ANNEXURE - A 

:: કરારનો ન<નુો :: 
           :: કરાર :: 

અમો ૫Zકારો: 

        ૧  .વડોદરા મહાનગર સવેાસદન ઠ�.ખડં�રાવ માક�ટ વતી b �ુિનિસ૫લ કિમ� નરQી 

વડોદરા Yનો હવે ૫છ� મહાનગર સવેાસદન તર�ક� ઉI લેખ કરાશે  )અન ે તેમના 

સકસેસB એડમીની� R�ટરQીનો સમાવેશ થાય છે (તથા બી: ૫Zના ૨.------------- એ 

નામે ધધંો કરતી માલીક� પેઢ� Y" ુVeુ ય મથક ---------------- ના માલીક Qી ------

----------------------------------------- Yનો હવે ૫છ� ઇ:રદાર તર�ક� ઉI લેખ 

કરાશ ેતેમા ંતેમના કાયદ�સરના વારસો,Rા� સફર�ઝ એસાઇનીઝ એકઝીક�ટુBસ તમામનો 

સમાવશે થાય છે .મહાનગર સેવાસદન અને ઇ:રદાર વ� ચે નીચેની  િવગતો અને 

શરતો +ગે  /કરાર કરવામા ંઆવે છે  
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વડોદરા મહાનગર સવેાસદનના શાખા T વારા -------------------- ના કામ ેઆઇટમર�ટ 

ભાવ૫5ો મગંાવતા �ુલ----------------- "ુ ં Y અદા, ભાવથી------------------- ટકા 

વl ુ/ઓછા "ુ ં ભાવ૫5 � થા.સ.ઠ.+ક -------------- તા. ............................ થી ઇ:રદારના 

નામે મKુંર થયલે છે  .ઉ૫રોકત ઇજરદાર સાથ ેભાવ૫5,� પેશીફ�ક�શન,વકBઓડBર િવગેર� શરતો 

ઉ૫રાતં નીચે જણાવલે શરતો +ગે કરાર કરવામા ંઆવે છે .  

૧. ઇ:રદાર� ભર�લ ભાવ૫5 � પશેીફ�ક�શન તથા શરતો તથા સદર ઇ:રા સબધંીત 

આ"સુાગંીક તમામ ૫5ો કરારના ભાવ Mુપ ેજ ગણાશે . 

૨. આ કામે ઇ:રદાર તા .----------------- થી શMુ કર� cદન ---------- મા ં[Mુુ કરવા"ુ ં

છે.ભાવ૫5મા ંકામ [Mુુ  કરવાની દશાBવલે Vદુતમા ંઇ:રદાર� ચોકકસપણે કામ [Mુુ કરkુ ં

જોઇએ અને ઠર�લી Vદુતમા ં કામ [Mુુ કરવાની ઠર�લી તાર�ખ ૫છ� Yટલો સમય વધ ◌ ુ

થાય તેટલા સમયના એક અઠવાડ�યા ક� તેના ભાગ દ�ઠ ભાવ૫5ની રકમના ૧ /૨ ટકા 

૫રંa ુવlમુા ંવl ુભાવ૫5ની રકમના ૧૦ ટકા �ધુીની દંડ ) લીકવીડ�ટ� ડ�મજે  (ઇ:રદાર� 

કોપોર�શનને �કુવવાનો રહ�શે .  

૩   .કામગીર�ના વકB ઓડરB  મા ં જણાn યા બાદ કામ શMુ કયાB +ગે ઇ:રદાર� cદન-૭ મા ◌ ં

લેખીત મહાનગર સેવાસદનને જણાવkુ ં ૫ડશ ે તે (માણે"ુ ં નહ� થય ે જણાયેથી ક� 

X યારબાદ કામ બધં  /શMુ કરવા +ગેનો લેખીત ર�પોટB  નહ� કરવામા ંઆવે તો નીચે 

Vજુબનો દંડ લેવામા ંઆવશે  )તા.૧-૪-૦૯  થી અમલમા ંમKુંર થયલેા દરો નીચે Vજુબ 

છે (  

 ૧  ..૧ થી ૭ cદવસ 0 . ૧૫૦ /-  

 ૨ .૮  થી ૧૫ cદવસ Mુ .૩૦૦/-  

 ૩ .૧૬ થી ૩૦ cદવસ Mુ. ૬૦૦ /-  

 ૪ .૩૦ થી વl ુcદવસ Mુ. ૨૦૦૦ /-  

 આ Vજુબનો દંડ રન!ગ બીલમાથંી લેવામા ંઆવશે ..  

૪  .સદર કામે ઇ:રદાર� ભર�લા ભાવ૫5 તેમજ સદર કામના સદંBભ કર�લ બનં ે૫Zોએ કર�લ 

૫5 n યવહાર/તેમજ તમામ દ� તાવે, ૫5ો આ કરારનો ભાગ  ગણવામા ંઆવશ ે 

૫  .ભર�લ ભાવ૫5ની જણાવલે શરતો અને � પેશીફ�ક�શન Vજુબ કામગીર� કરવાની સ[ંણુB 

જવાબદાર� ઇ:રદારની રહ�શે .  

 

૬    સદર ઇ�રદાર& આ ઇ�રા લગતી તેમને સQ૫વામા ંઆવેલી કમગીર% ) વત*ં ઇ�રદાર 

તર%ક&  )ઇ� ડ�પ�ે ડ� ટ કો� Rાકટર (કરવાની છે અને સદર કામ ગીર�ના સમય દરb યાન 

કામગીર� કરતી વખતે કોઇ૫ણ (કારના અક� માત ક� નૈસગ�ક )અક� માત (ના કારણે 
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મહાનગર ક� અ� ય સરકાર�/અધBસરકાર� ક� ખાનગી :નમાલને "કુશાન થાય તો એ +ગે 

"કુશાન/વળતર ક� અ� ય જવાબદાર�ઓ/ખચB બાબતમા ંકોઇપણ દાવો ઉ૫� થીત તશે તો 

તે +ગેની સ[ંણૂB જવાબદાર� ઇ:રદારની રહ�શે  .આ +ગે મહાનગર સવેાસદનની 

કોઇ૫ણ :તની જવાબદાર� રહ�શે નહ� .  

૭     આ કરાર ક� તેની કોઇપણ શરત +ગે ભિવdયમા ંકોઇ િવવાદ ઉપ��થત થશે તો તવેા 

િવવાદના ઉક�લ b�િુનિસપલ કિમશનર લવાદ તર�ક� કરશ ે Xયારબાદ જ ઇ�ડ�યન 

આબ�R�શન એકટ ૧૯૪૦ ની જોગવાઇ ઓ તેમજ વખતો વખત તમેા ં થયલેા �ધુારા 

હ�ઠળની જોગવાઇઓ Vજુબ મહાનગર સેવાસદન સોલ આબ�R�ટર તર�ક� નીમશ ે અન ે

તેવા િવવાદનો Y કોઇ િનણBય આવશે ત ેઆખર� ગણાશે અને બનંે પZકારોન ે બધંનકતાB 

રહ�શે       . 

 ૮  ટ��ડરની જોગવાઇ (માણે મટ�ર�યલ" ુ ટ��ટ!ગ કર� ર�પોટB  રKુ કરવાની જવાબદાર� 

ઇજરદારની પોતાની રહશ.ે 

૯    ઇ:રદાર� કો�Rાકટ લેબર )ર�hએુશન અને એબોલેશન  (એAટ (ોવીડ�ટ ફંડ એAટની 

જોગવાઇઓ" ુ પાલન કરવા" ુ રહશે . Minimum Wages Act, સેફટ� એAટ ક� વખતો 

વખત મહાનગર સેવાસદન  .ક� સરકાર �ારા લા` ુકરવામા ંઆવ ેતેવા કાયદાઓ" ુપાલ ન 

કરવાની જવાબદાર� ઇ:રદાર ની રહશે . 

૧૦  આ કરાર ક� તેની કોઇપણ શરતો +ગે કોઇ િવવાદ ઉપ�થીત થશ ેતો V�ુા નં .૬ મા ં

જણાnયા બાદ નામદાર વડોદરા કોટBની હ�ુમત ને આધીન રહશે  .  

૧૧   ઇ:રદાર� સદર કામ લાગતી કો�Rાકટ ઓલ ર�Aસ પોલીસી લેવાની રહશે  .અનતેેમા ં�કુ 

ક� િવલબં થાય તો તે +ગેની તમામં જવાબદાર� ઇ:રદારની રહશે       .  

૧૨   ભાવપ5મા ં જણાn યા Vજુબ ક� ઇ:ર દાર સદર કરારની શરતોનો ભગં કરશ ે તો 

ઇ:રદારને Vકુત કરવાના  TERMINATE  AND BLACKLIST કરવાના ૫ગલા ં

મહાનગર સેવાસદન લઇ શકશે . 

૧૩   .સદર કામ ઇ:રદાર કોઇ કારણસર [Mુુ કરવામા ંિનd ફળ નીવડ� તવેા (સગેં કોપોર�શન 

સદર કામગીર� અ� ય ઇ:રદાર અથવા સ�ં થા પાસેથી વ�લુ કરવા મહાનગર 

સેવાસદનને તમામ અ ધીકાર  રહ�શે તથ મહાનગર સેવાસદનન ે યોJ ય જણાયે તો 

ઇ:રદાર T વારા ભર�લ તમામ અનામતો જG ત કર� શકશ ે. 

૧૪ .ઇ:રદાર� ભાવપ5કમા ં દશાBવેલ કામગીર� �પેસીફ�ક�શન Vજુબ કરવાની રહ�શ ે તમેા ં

�પdટતા ન હોય તો આઇ.એસ .�પસેીફ�ક�શન Vજુબ તથા તમેા ંપણ જો �પdટતા ન હોય 

તો પી.ડzI�ુ.ડ�.મે��અુલની  :ઇ  કામગીર� કરવાની રહ�શે .  
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૧૫   .કામગીર�ની (ગિત સમય મયાBદાન ેT યાને રાખી કરવાની રહ�શે તથા કામગીર� સમય 

મયાBદાને T યાને રાખી કરવાની રહ�શ ેતથા કામગીર� સમય મયાBદામા ં[ણુB કરવાની રહ�શે .  

આ  કરાર અમો બનેં ૫Zકારોએ વાચંી ,સમ, સભાનતામા ંકર� આ  પી ત ેઅમોને  .ક}લુ મKુંર 

છે .     

 તાર�ખ     /     /૨૦     .� થળ :વડોદરા .  

ઇ:રદારની સહ�..               

ઇ:રદારની  સ�ં થા" ુનામ અને સરનાV ુ 

 

૧  .નામ                             સાZી  

  સરનાV ુ                           સહ�  

૨  .નામ                                 સાZી  

  સરનાV ુ                                                            સહ�  

 

કાયBપાલક ઇજનેર )હાઉસ!ગ(  

વડોદરા મહાનગર સવેાસદન વતી 

ઉ૫ર" ુસીલ અમાર� MુબMુ લગાડવામા ંઆn � ુછે . 

વડોદરા મહાનગર સવેાસદન 

� થાયી સિમિતના સભાસદો .  

 

 

૧  .નામ                                                              સાZી  

    

   સરનાV ુ                                                           સહ�  

 

 

૨  .નામ                                                              સાZી   

    

   સરનાV ુ                                                           સહ�  

 

ANNEXURE-B 

(Ref. Clause of general condition of contract) 
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કર&લ કામગીર%� ુhકુiુ ંકરવા માટ& ઇજરદાર& રjુ કરવાની િવગત 

Vળુ 

ટ��ટર 

Vજુબ 

આઇટમ 

ન.ં 

આઇટમ ની 

િવગત 

નબંરõ લબંાઇ પોહળાઇ �ડાઇ જ�થોé માગંણી કર�લ 

ટ��ટર Vજુબ 

ભાવ 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

ઉપર Vજુબની િવગતો (માણેની કામગીર� ટ��ડરની જોગવાઈઓ /�પશેીફ�ક�શન Vજુબ અમોએ 

[ણુB કર�લ છે અને ત"ે ુ�ુકંવ{ ુરન!ગબીલ/ફાઈનલબીલ તર�ક� આપવા િવનતંી છે.  

તા /  /  .૨૦  

ઈ:રદારની સહ�. 

 ઉપરોAત" ુપ5ક  /બીલ Vજુબ ઈ:રદારની બીલ �ુકંવ{ ુકરવાની માગંણી આnયા બાદ 

બીલની �કુવણીની કાયBવાહ� કરવામા આવશે. 
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PRICE
 

 કામ� ુનામ:- ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સે��રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ

 

ABSTRACT OF ESTIMATE FOR

VADODARA  MUNICIPAL CORPORATION 

Name of Work :-Gap filling work of yellow  karen at Fatejgunj char rasta 

to century bike divider.  

QUANTITY ITEM

4650 

Item No: 1  Supply   THEVETIA NERIFOLIA 

(Yellow karen) of Bag size 7"x8"(ARC 

2018-19  Item No: 309)

 

 

                                                       

 

  
 

  CONTRACTOR’S  SIGN  AND  SEAL

,Vadodara.         

PRICE-BID  

ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

કર�ણથી ગેપ ફ�લ!ગ કરવા"ુ ંકામ 

ABSTRACT OF ESTIMATE FOR 

VADODARA  MUNICIPAL CORPORATION  

Gap filling work of yellow  karen at Fatejgunj char rasta 

ITEM Rs Per Amount

Item No: 1  Supply   THEVETIA NERIFOLIA 

(Yellow karen) of Bag size 7"x8"(ARC 

19  Item No: 309) 10 Nos 46500

  

Total 

Rs. 
46500.00

                            In words :_______________________________________

CONTRACTOR’S  SIGN  AND  SEAL –  
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ફત�ગજં ચાર ર�તાથી સ�ે�રુ� બાઇક �ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી 

Gap filling work of yellow  karen at Fatejgunj char rasta 

Amount 

46500 

46500.00 

In words :_______________________________________  


